Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
a v zmysle § 6 ods. 3 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit
medzi:

Požičiavateľ:
Obchodné meno:
Vo veciach zmluvných:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
(ďalej len „požičiavateľ“)
Vo veciach technických:
Tel.

Technické služby mesta Svit
Ing. Igor Hus,MBA
00186864
2021212545
Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit
Juraj Kostroš, vedúci prevádzk.tech.úseku
0903 117 673

a
Vypožičiavateľ:

Mesto Svit

Sídlo:

Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit

Vo veciach zmluvných:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Vo veciach technických:

Tel.:
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta
00 326607
2021212754
p. Ondrej Varga, veliteľ dobrovoľného
hasičského zboru mesta Svit
0949 107 129

Článok I
Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného
užívania Kosačky RIWALL PRO RPM 4735 (ďalej len „predmet výpožičky“) za podmienok
určených touto zmluvou.

Článok II
Účel a trvanie výpožičky

1.

2.

3.
4.

Predmet výpožičky požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi v deň účinnosti zmluvy.
Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky bude zdokladované formou odovzdávacieho a
preberacieho protokolu, ktorý bude vyhotovený v písomnej forme. Zároveň sa opíše
technický stav predmetu výpožičky pri preberaní.
Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je dočasne oprávnený a zároveň povinný užívať
predmet výpožičky za účelom kosenia trávnatých priestranstiev v správe mesta Svit, časť
Podskalka , priľahlé priestory požiarnej zbrojnice, Kultúrneho domu, športových ihrísk, ktoré
sú majetkom mesta Svit. Na základe súhlasu správcu Technické služby mesta Svit môže
použiť predmet výpožičky na kosenie mestských pozemkov mesta Svit, časť Podskalka.
Použitie predmetu výpožičky na iné účely a kosenie iných pozemkov je zakázané.
Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky hneď ako ho nepotrebuje, najneskôr do
31.10.2021.
Vrátenie predmetu výpožičky bude zdokladované formou odovzdávacieho a preberacieho
protokolu, ktorý bude vyhotovený v písomnej forme. Zároveň sa opíše technický stav
predmetu výpožičky pri vrátení.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie v stave
spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie.
2. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky
a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky, najmä o návode na používanie a
technických normách vzťahujúcich sa na predmet výpožičky.
3. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. II ods. 2
tejto zmluvy, pričom je povinný užívať predmet výpožičky tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
strate alebo zničeniu. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú
porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
4. Predmet výpožičky je nový a vzťahuje sa naňho záruka. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať
bežnú údržbu predmetu výpožičky v zmysle návodu na použitie.
5. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv
predmetu výpožičky a umožniť vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv, inak
vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Všetky
poruchy je povinný vypožičiavateľ bezodkladne oznámiť požičiavateľovi s uvedením dátumu
vzniku poruchy písomne resp. telefonicky, kde bude uvedený aj popis poruchy a meno
obsluhujúceho pri vzniku poruchy. V prípade neuznania reklamácie v rámci záruky
dodávateľom hradí škodu v plnej výške vypožičiavateľ, ak k vzniku škody došlo v dôsledku
porušenia povinností na strane vypožičiavateľa.
6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám bez
predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa.
7. Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi pohonné hmoty (PHM) potrebné na prevádzku
predmetu výpožičky. Výdaj PHM sa uskutoční na základe evidencie o časovej dĺžke doterajšej
prevádzky spolu s menom a priezviskom obsluhujúceho. Na prebratie PHM popísaným
spôsobom určí zástupca vypožičiavateľa osobu zodpovednú za evidenciu prevádzky
predmetu výpožičky a skladovanie PHM. Skutočné prebratie PHM potvrdia určení zástupcovia
zmluvných strán svojim podpisom v uvedenej evidencii a na výdajke požičiavateľa. Za
dodržanie týchto pravidiel sú zodpovední zástupcovia pre veci technické.
8. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že požičiavateľ nezodpovedá za vady na predmete
výpožičky. Ak však požičiavateľ výslovne ubezpečil vypožičiavateľa, že predmet výpožičky je
bez vád a uvedené vyhlásenie sa ukáže ako nepravdivé, požičiavateľ zodpovedá za škodu,

ktorá v dôsledku vád vznikla. Požičiavateľ nezodpovedá za škodu podľa tohto odseku
v prípade, ak preukáže, že o existencii vád nevedel a s prihliadnutím na svoje osobné pomery
ani vedieť nemohol.
9. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho prijal s prihliadnutím
na bežné opotrebovanie predmetu výpožičky.
10. Ak vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky riadne a včas, dostáva sa do omeškania.
11. Vypožičiavateľ si nenárokuje za vykonanie kosenia žiadnu odmenu.

Článok IV
Skončenie výpožičky

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby výpožičky teda 31.10.2021, resp. splnením účelu
výpožičky, ak táto skutočnosť nastane skôr.
2. Túto zmluvu možno skončiť dohodou zmluvných strán.
3. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva
predmet výpožičky riadne alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému
predmet výpožičky slúži.
4. Vypožičiavateľ je povinný po skončení výpožičky bezodkladne požičiavateľovi vrátiť predmet
výpožičky. Ustanovenie čl. II ods. 3 tejto zmluvy sa pri vrátení predmetu výpožičky použije
primerane.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom
rovnopise.

3.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.

4.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve
o výpožičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi a účinnosť nasledujúcim
dňom po dni zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa.

Vo Svite dňa 13.7.2021

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

Technické služby mesta Svit

Mesto Svit

Ing. Igor Hus , MBA
riaditeľ

Ing. Dáša Vojsovičová
primátor

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
Odovzdávajúci subjekt:
Obchodné meno:
Vo veciach zmluvných:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
(ďalej len „požičiavateľ“)
Vo veciach technických:
Tel.

Technické služby mesta Svit
Ing. Igor Hus,MBA
00186864
2021212545
Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit
Juraj Kostroš, vedúci prevádzk.tech.úseku
0903 117 673

Preberajúci subjekt:
Obchodné meno:
Sídlo:
Vo veciach zmluvných:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Vo veciach technických:

Tel.:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit
Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta
00 326607
2021212754
p. Ondrej Varga, veliteľ dobrovoľného
hasičského zboru mesta Svit
0949 107 129

Predmet prebratia a popis

1.
Dnešným dňom................. .07.2021.........odovzdávajúci subjekt odovzdáva preberajúcemu subjektu
zmluvne dohodnutý predmet diela - Kosačka RIWALL PRO RPM

2.
V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nepoškodený a funkčný a preberajúci subjekt toto dielo
prijíma s nasledovným vyjadrením:

Dohodnutý predmet diela bude opätovne prebraný zo strany odovzdávajúceho najneskôr do 31.10.2021.

.................................

.................................

odovzdávajúci subjekt

za preberajúci subjekt

Vo Svite dňa ..............................

